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III. évfolyam S76. szám,

Alea jacta est! — reszkető izgalom- zájáriak, melynek sírját a bűntények sora
mal írjuk le a hírt, mely tót ország népé- fogja megásni. Egész Európa undorral és
tek leltón jár keresztül. E pillanatban még megvetéssel fordul e-1 ebben a pillanatban
nincs értesülésünk róla, hogy vér folyt Szerbiától.
v
olna, de minden pillanatban
megdördülMint tudósításaink beszámolnak róla,
hetnek az ágyuk és a modern
államélet a szerb nemzeti bank aranykincsét már a
legborzalmasabb ellensége, a fegyver be- délelőtti órákban elszállították Belgrádból,
csületével szentesitett tömeggyilkosság ta- ami világosan jelzi, hogy a béke fentartátan már a legközelebbi óráikban vérpata- i sa egyáltalán nem volt komoly szándéka
kokat fog ontani Belgrád utcáin.
Szerbiának. A déliutáni és esti események
Európa tűzfészkét, a királygyilkos ujabb megerősítését adják ennek a feltevésSzerbiát terheli a felelősség, hogy ezt a nek. A gyönge akaratú Péter király a törr
félreállt
az
útból,
ettenetes helyzetet a maga meggondolat- téneti nap alkonyán
hogy
fia,
a
temperamentumos
és
meggontanságával előidézte. Az egész világ köztóleménye megegyezett abban, hogy a dolatlan Sándor trónörökös foglalja el a
monarchia követelése föltétlenül jogos és trónt és vezesse a bukás felé nemzetét.
tatamát urna szigorúan tárgyilagos volt, a Belgrádot még az est folyamán kiürítette
Szerb királyi kormánynak tehát módjában a szerb hadvezetőség; a külföldön tartózVolt hasonló tárgyilagossággal elitélni egy kodó Putriik fővezér visszaérkezett hazájábűntényt, melyet felbérelt orgyilkosok a ba és átvette a hadsereg vezényletét. Belleghitványabb
alávalósággál
hajtottak grád népe órák alatt hagyja el a fővárost,
végre. Szerbia azonban, mely saját nagy- a monitorok minden pillanatban megkezdítóit u dinasztiáját kiirtotta, nemtelen
mó- hetik Belgrád bombázását . . .

Most, hogy a kocka el van vetve, vitagossá vált, hogy Szerbia soha egy piHatetig nem gondólt a béke megteremtésére.
Szerbia tudatosan készítette elő az egész
Manővert. Már Péter király visszavonulásával a háborús párt
feliilkerökedésére
nyújtott alkalmat. Vádoljak most a királytitkosok
hazáját azzal, hogy nemcsak tudott a merényletről,
hanem maga
intézte
te egészet állami hivatalnokaival
és hadseHgének tisztjeivel; föl egészen a trónig
mindenki bűnös, mindenki gyilkos, aki enne
k a világhistóriai fontosságú borzalomnak az előkészítésében és kivitelében segédkezett. Gyilkosa első sorban saját haVendéglőben
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don azonosította
magát a bérgyilkos
gazokkal és nem volt hajítandó elégtételt
nyújtani annak a nagyhatalomnak, mely a
[örvényes megtorlás elrendelését a sértett
jógán fordult hozzá.
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A iháboru hire általános konsternációt
és egyben kifejezhetetlen lelkesedést keltett az egész monarchiáiban. Mintha az
utolsó hónapok és v évék nyomasztó kinja
egyszerre felszabadult volna, az ország né
pe komoly eltökéléssel és a helyzethez
mért megfontoltsággal fogadta az eseményeket. A hadi készenilét rögtönös intézkedésekre vezetett; a király
hadiparancsa,
melyben az általános mozgósítást fogja elrendeli, reggelre várható. Soha át nem élt
jelenetek játszódtak le a két fővárosban;
az utcák népe magából kikelve, az izgalmak lázában tobzódva tárgyalta az eseményeket. A villámcsapás gyorsasággal
terjedő hir Szegeden is hasonló izgalmat
keltett.
Estére megérkezett a sajtóiroda hivatalos távirati értesítése a hadüzenet megtörténtéről. A távirat a következő:

Tiz perccel hat óra előtt a mi követünk
Pasies miniszterelnöktől
megkapta a szerb kormány válaszát. Miután ez nem volt kielégítő
(iiessl báró nagykövet Belgrádból
a követség tagjaival együtt eltávozott.
MOZGÓSÍTÁSI NEHÉZSÉG SZERBIÁBAN.
Általánosnak látszik az a felfogás, hogy
Szerbia nem képes most háborút viselni.
Beavatottak jól tudják, hogy mozgósitási nehézségek vannak, amelyek kizárttá teszik,
hogy a szerb hadsereget gyorsan talpra lehessen áilitani. Az utolsó háború után ugyanit majdnem minden hadkiegészítő parancsnokságot megszüntették Ószerbiában és azokat áthelyezték a meghódított területekre;
azóta a hadügyminisztériumnak nem volt
módjában a hadkötelesek mozgósitási utasításait a változott helyzettel összhangba
hozni és lehetetlen kapkodás, elképzelhetetlen káosz támadna ilyen körülmények közt
mozgósítás esetén, hiszen a hadkötelesek
olyan helyekre vonulnának be, ahol nincs
hadkiegészítő parancsnokság. Gyökerestől
át kell dolgozni a mozgósitási terveket, ez
pedig hosszú id«t fog igénybe venni, addig
a szerb hadsereg nem képes nagy akciókra.

Mit tervez
az orosz és francia.
Arra nézve, hogy mit
tervez
az
orosz diplomácia, melyet természetesen a
francia is támogatni fog, többféle verzió
van.
Az egyilk verzió szerint azt fogják
indítványozni, hogy egy Hágában
összeülő
nemzetközi
választott bíróság elé
vigyék
az ügyet. Azonban nem lehet remélni se,
hogy ezt a javslatot, ha a h á r m a s entente
elő is terjeszti, Ausztria és M a g y a r o r s z á g
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